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Sammanfattning 
 
Titel: Spridningseffekter inom branscher i form av onormal 

avkastning vid utdelningsförändringar på        
Stockholmsbörsen 

 

Författare: Martin Johansson, Nils-Olof Jönsson och Roger Jönsson 

Handledare: Hossein Asgharian och Tore Eriksson 

Fem nyckelord: Onormal avkastning, spridningseffekt, branschvärdering, 

utdelningsförändring, marknadsreaktion 

 

Syfte: Uppsatsens har som syfte att utreda om det generellt eller 

branschvis förekommer onormala aktiekursförändringar för 

företag noterade på Stockholmsbörsen, då företag inom 

samma bransch som de själva meddelar om en oväntad 

förändring i framtida utdelning. Utifall det inte går att dra 

några generella slutsatser för Stockholmsbörsen i stort så ska 

det undersökas ifall det finns särskilda branscher där denna 

form av spridningseffekt äger rum. 

                                  

Metod: Studien bygger på en kvantitativ metod med en deduktiv 

ansats. För att se ifall onormal avkastning förekommer har vi 

subtraherat marknadens avkastning ifrån avkastningen för 

aktien. Som marknadsavkastning har Affärsvärldens 

Generalindex använts. Regressionsanalyser har gjorts för att 

bestämma spridningseffekten inom branscherna. 

Tidsperioden för studien sträcker sig från 1997 till 2002.        

 

Slutsatser:  Vår undersökning av den svenska marknaden kunde inte visa 

något generellt statistiskt samband mellan 

utdelningsförändringar och onormal avkastning inom en 

bransch. Vi kan däremot av våra observationer dra slutsatsen 

att det förekommer spridningseffekter inom små homogena 

branscher vid en utdelningsförändring av ett stort och 

marknadsledande företag.       
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1. Inledning 
 
Detta kapitel börjar med en inledande bakgrund till ämnet och fortsätter med att 
behandla problemformulering och syfte. Avslutningsvis tas målgrupp, avgränsningar 
och disposition upp. 
 

 
1.1 Bakgrund 
 

Företag som är verksamma inom samma bransch konkurrerar med stor 

sannolikhet om samma råvaror och på samma produkt- eller tjänstemarknad. 

Det är därför inte konstigt att ett flertal gemensamma faktorer utgör grunden i 

värderingen av dessa företag. Ifall marknadsvärdena för företag inom en bransch 

är korrelerade med varandra så kan information om försäljning av nya 

värdepapper i ett företag leda till en ny och korrigerad värdering av aktierna 

inom branschen.1  

 

En rad olika faktorer påverkar priset på ett företags aktie. Priset kan t ex räknas 

ut med hjälp av Dividend Discount Model (DDM) som först presenterades av 

Williams 1938 och sedan vidareutvecklades av Gordon 1962. Formeln 

nuvärdesberäknar värdet av alla framtida utdelningar. Priset kan även räknas ut 

med en modell som nuvärdesberäknar intäkterna för gällande år samt värdet av 

samtliga framtida investeringar.2 Det ligger därför nära till hands att tro att 

utdelningsförändringar kan påverka prissättningen av ett företags aktie. Det har 

på den amerikanska marknaden sedan en längre tid tillbaka genomförts studier 

på hur ett företags utdelning påverkar dess aktiepris. Forskare har fått resultat 

som visat på signifikans mellan utdelningsförändringar och onormal avkastning. 

Andra studier av samma marknad påvisar att det förekommer extrapoleringar av 

information mellan företag inom samma bransch.3 Studier på den amerikanska 

marknaden har även funnit att förändringar i ett företags utdelning påverkar 

aktiepriset på andra företag inom samma bransch.4 

 

                                                 
1 Szewczyk, S (1992) s.1-4 
2 Bodie Merton (2000) s.236-237 
3 Szewczyk, S (1992) s.1-4 
4 Firth, M (1996) s.1-5 
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Få eller inga studier motsvarande Firths(1996) och Szewczyks(1992) har 

genomförts på den svenska marknaden. Det hade därför varit av intresse för 

exempelvis framtida forskning i ämnet att genomföra liknande studier på denna 

marknad då det föreligger stora olikheter mellan den svenska och den 

amerikanska marknaden. Exempelvis så har de amerikanska företagen fyra 

utdelningar per år medan de svenska endast har en.    

 

1.2 Problemformulering 

 

Det har forskats mycket kring ifall oväntad utdelning påverkar ett företags 

aktiepris. Majoriteten av de genomförda studierna har påvisat signifikans mellan 

oväntad förändring i utdelning och aktiekursförändringar. Det förekommer även 

studier som visar på onormal avkastning för företag som lämnar utdelning för 

första gången eller vars utdelning uteblir. Förändring i utdelning följs ofta av 

analytikers ändrade tro på ett företags framtida intäkter. Dessa förändringar 

medför inte enbart att aktiekursen i det företaget påverkas utan kan även 

påverka aktiekurserna för andra företag inom samma bransch. Det är särskilt 

vanligt då överraskningsgraden i utdelningsförändringen är stor.5  

 

Spridningseffekter inom en bransch till följd av att ett företag inom samma 

bransch meddelar att de ska göra en utdelningsförändring är på den svenska 

marknaden relativt ostuderat. Med spridningseffekt avser vi onormal förändring 

i aktiekurs kring datumet för offentliggörandet av förändring i utdelning. 

 

Vår studie kommer att undersöka ifall ett företags meddelande om förändrad 

utdelning kan få konsekvenser för värderingen av andra företag inom samma 

bransch som det meddelande företaget. Vi ska undersöka ifall det kan leda till 

spridningseffekter i form av onormal avkastning.  

 

Finns det generellt på Stockholmsbörsen signifikans för när ett företag meddelar 

om oväntad utdelningsförändring och dess onormala avkastningsförändring och 

onormal avkastningsförändring för andra företag i samma bransch som det 

                                                 
5 Firth, M (1996) s.9 
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meddelande företaget? Om så inte är fallet, finns det på Stockholmsbörsen 

signifikans för detta inom en eller flera branscher och i så fall vilken eller vilka? 

 
 
1.3 Syfte 
  
Uppsatsens har som syfte att utreda om det generellt eller branschvis 

förekommer onormala aktiekursförändringar för företag noterade på 

Stockholmsbörsen, då företag inom samma bransch som de själva meddelar om 

en oväntad förändring i framtida utdelning. Utifall det inte går att dra några 

generella slutsatser för Stockholmsbörsen i stort så ska det undersökas ifall det 

finns särskilda branscher där denna form av spridningseffekt äger rum.  

 
 
1.4 Målgrupp 
 

Uppsatsen är i första hand avsedd att rikta sig till lärare och studenter i 

finansiering vid Lunds Universitet, men även till andra med intresse för ämnet. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Tidsperioden sträcker sig från 1997 till 2003. De företag som inte varit 

börsnoterade under hela perioden medför att det för vissa år saknas datum för 

utdelning och aktiekurs.  

       
1.6 Disposition 
       

Kapitel 2 

Detta kapitel redogör för metoden i studien. Det inleds med bakgrund till 

ämnesval och perspektiv, följt av val av metod för att sedan avslutas med kritik 

till källor.    

Kapitel 3 

För att läsarna lättare ska kunna tillgodogöra sig studien presenterar vi i detta 

avsnitt den grundläggande teori som är av intresse för arbetet. Vi kommer att 

visa grunderna i aktievärdering, effektiva marknader, utdelningsförändringar 

och informationsöverföring. 
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Kapitel 4 

Kapitel 4 behandlar händelsedefinition, urvalskriterium, normal och onormal 

avkastning, samt estimering. Det avslutas med en redogörelse för testmetoden 

för studien. 

Kapitel 5 

I första delen av kapitel 5 specialstuderas enskilda observationer där vi jämför 

enskilda företags CAR med CAAR för hela branschen. Dessa observationer 

börjar med en kort presentation av branschen för att underlätta för läsaren. Vi 

presenterar därefter en regressionsanalys för att fastställa om det finns något 

statistiskt samband.     

Kapitel 6 

I kapitel 6 går vi igenom arbetet i stora drag och de slutsatser vi kommit fram 

till. Vi tar även upp bidrag till kunskapsutveckling och förslag till framtida 

forskning. 
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2. Metod 
 
Kapitel 2 beskriver valet av metod för studien. Det inleds med bakgrund till ämnesval 
och perspektiv, följt av val av metod för att sedan avslutas med kritik till källor. 
 

 

2.1 Bakgrund till ämnesval 
 

Till grund för valet av ämne ligger gruppens gemensamma intresse för den 

finansiella marknaden och de faktorer som påverkar densamma. Vi fastnade för 

utdelningsförändringars spridningseffekt inom branscher då detta är ett 

intressant ämne som tidigare inte utforskats på den svenska marknaden.   

 

2.2 Perspektiv 
 

Alla har ett sätt att se på tillvaron, ett perspektiv. Perspektivet får stor betydelse 

för utredningsarbetet.6 Valet av perspektiv brukar vara en medveten handling 

och bestäms ofta av traditioner och moderiktningar inom ämnet.7 Vi kommer att 

sträva efter att inta ett objektivt perspektiv för analys vid vår kvantitativa studie.  

 

2.3 En jämförelse mellan kvalitativ och kvantitativ metod 
 

En metod ska användas som ett redskap för att organisera och tolka information 

för att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Inom samhällsvetenskap 

är det vanligt att man skiljer mellan de två olika metodiska angreppssätten 

kvantitativ och kvalitativ metod. De har båda gemensamt att de ska ge bättre 

förståelse för det samhälle vi agerar i samt individers beteende och påverkan på 

varandra.  Den viktigaste skillnaden mellan de båda metoderna består i hur 

siffror hanteras. Valet av metod bör grundas på kunskap och med utgångspunkt i 

den frågeställning som ska undersökas. 

 

                                                 
6 Eriksson & Wiedersheim (1997) s. 56 
 
7 Halvorsen, K (1992) s.37 51-58 
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Kvalitativ metod kännetecknas av närhet till den källa som information hämtas 

ifrån. Graden av formalisering är låg och det primära syftet är att genom olika 

sätt samla in information som dels kan leda till en djupare förståelse för 

problemet men även ge förståelse för sammanhanget som det inryms i.8 

 

Kvantitativ metod kännetecknas av selektivitet och avstånd i förhållande till 

informationskällan. Metoden är mer strukturerad och formaliserad och präglas 

av kontroll. Tänkbara svar avgörs och statistiska metoder får en viktig roll i 

analysen av insamlad information.  

 

Vi använder den kvantitativa metoden i studien för att kunna få svar på de 

frågor vi ställt upp i problemformuleringen. Detta lämpar sig väl då vårt arbete 

innefattar en omfattande informationsinsamling av data bestående av siffror från 

ett stort antal enheter. Tillämpandet av statistiska modeller möjliggörs och 

resultatet kommer att kunna tolkas utifrån dessa.  

 

2.4 Valet mellan induktiv och deduktiv metod 
 

De inom samhällsvetenskapen två vanligast förekommande teoretiska 

angreppssätt att systematiskt ta sig an samhällsförhållanden är deduktiv och 

induktiv metod. De brukar även benämnas bevisandets respektive upptäcktens 

väg. Deduktiv metod utgår från befintliga teorier medan induktiv metod 

försöker finna en ny teori som stämmer överens med de verkliga förhållandena.9  

 

Vår studie har en deduktiv ansatts då vi med hjälp av befintliga finansiella 

modeller försöker att svara på frågeställningen i vår problemformulering. Valet 

att använda oss av en deduktiv ansatts grundar sig delvis på tillgången till 

tidigare studier och befintliga finansiella modeller för nödvändiga beräkningar. 

 

                                                 
8 Holme & Solvang (1997) s.13-15 
9 Ibid, s. 51-58 



Utdelningsförändringars spridningseffekt på Stockholmsbörsen          Vt 2003 

 11 

2.5 Datainsamling 
 

Insamling av data kan göras från primära och eller sekundära källor. Man talar 

om primär- eller sekundärdata beroende på om det är fråga om förstahands- eller 

andrahandsinformation. 

 

Vår primärdata utgörs av aktiekurser  insamlade från Stockholmsbörsens 

hemsida.10 Information om utdelningsstorlek har hämtats från SIX-Trust 

databasen på LINC.11 Både aktiekurserna och utdelningarna är justerade för 

eventuella förändringar såsom aktiesplit och dylikt. Datum för offentliggörandet 

av bokslutskommunikéer har vi fått fram genom förfrågan via e-post till 

företagen och i vissa fall information hämtad direkt ifrån företagens hemsidor. 

 

Sekundärdata utgörs av tidigare studier i ämnet hämtade från Journal of 

Financial and Quantitative Analysis, Economic Journal, och Journal of Finance, 

samt diverse litteratur. 

 

2.6 Bearbetning av insamlad data 

 

Information om aktiernas historiska dagskurser som är hämtade från 

Stockholmsbörsens hemsida har i några enstaka fall saknats och vi har då 

justerat detta genom att använda oss av den senast noterade dagskursen. De 

insamlade aktiekurserna har bearbetats i Excel och statistikprogrammet 

MINITAB.      

 

2.7 Källkritik 
 

Det är viktigt att all information som samlats in oavsett tillvägagångssätt 

noggrant kritiskt granskas. På så vis avgörs vilken information som är 

användbar och felaktig eller opålitlig information rensas bort. För att få svar på 

de frågor man ställer sig och kunna dra tillfredställande slutsatser, så är 

reliabiliteten och validiteten för undersökningsmaterialet av stor vikt. 

                                                 
10 http://www.stockholmsborsen.se 
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Graden av reliabilitet som uppnås beror på hur mätningarna utförs och hur 

noggrant informationen bearbetas.12 En vanlig förekommande definition för 

reliabilitet är frånvaro av tillfälliga eller slumpmässiga fel vid mätningar.13  

 

Vi anser oss uppnå en hög reliabilitet då vår studie grundar sig på data om 

aktiekurser och utdelningar hämtade från tillförlitliga källor och det inte bör 

förekomma några slumpmässiga mätfel. Vi har e-postat frågor angående 

fastställandet av datum för offentliggörandet av bokslutskommunikéer till några 

av företagen. Svaren tyder på att frågorna inte har gått att misstolka.  

 

Validiteten bestäms av vad det är man mäter och om detta är förankrat i 

frågeställningen. Viktigt är att verkligen mäta det som studien har för avsikt att 

mäta. Validitet brukar definieras som frånvaro av systematiska mätfel.14 Det 

anses ofta svårare att uppnå hög validitet vid en kvantitativ studie än vid en 

kvalitativ, eftersom avståndet till källan är större. 

 

Övrig kritisk bedömning av källor kan underlättas med hjälp av källkritiska 

kriterier. De tre viktigaste är samtidskrav, tendenskritik och beroendekritik.15 

Samtidskrav belyser vikten av att källorna är aktuella. Aktiekurserna som är 

hämtade från Stockholmsbörsens hemsida uppdateras ständigt och de historiska 

kurserna kan anses vara trovärdiga. Det samma gäller uppgifterna om utdelning 

hämtade från SIX-Trust. Tendenskritik berör uppgiftslämnarens egenintresse i 

frågan. Våra uppgiftslämnare har samtliga själva ett intresse i att lämna ut 

korrekt information då deras trovärdighet för verksamheten bygger på detta. 

Beroendekritik tar upp källors beroende till varandra, exempelvis ifall de återger 

information som kommer ifrån samma källa. Beroendekritik tar upp källors 

beroende till varandra, exempelvis ifall de återger information som kommer 

ifrån samma källa. 

                                                                                                                                   
11 Lundaekonomernas informationscentrum 
12 Holme & Solvang (1997) s.163 
13 Knutsson, R (1998) s. 76 
 
14 Knutsson, R (1998) s. 37 
15 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) s.153-155 
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3. Teori 
 
För att läsarna lättare ska kunna tillgodogöra sig studien presenterar vi i detta avsnitt den 
grundläggande teori som är av intresse för arbetet. Vi kommer att visa grunderna i 
aktievärdering, effektiva marknader, utdelningsförändringar och informationsöverföring. 
 

 
 
3.1 Informationsspridning 
 
Under senare år har undersökningar gjorts för att studera vad förändring av 

utdelning signalerar. Här kommer forskarna fram till att ”företag som ökar 

utdelningen signalerar att de ökade intäkterna från föregående och nuvarande år 

är mer bestående än ökade intäkter i företag som inte ökar sin utdelning”16. I en 

undersökning av Bhattacharya (1980) konstaterar författaren att ledningen har 

tillgång till information som investerarna inte förfogar över och att denna 

information kan nå ut till dem vid en förändring av utdelning. Läroböcker i 

ämnet finansiell ekonomi nämner även att ”en ökning av utdelning är en 

signalering från ledningen att företaget mår bra”17. Alltså kan förändring av 

utdelning ge information till aktiemarknaden om förväntad framtida utdelning 

och därigenom även ge information om aktiens pris.  

                                                 
16 Benartzi et al (1997) s. 1032 
17 Ross et al (2002), s. 514 
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3.2 Effektiv marknad 
 
Det finns tre teoretiska former av marknadseffektivitet som kan användas för att 

studera hur marknaden reagerar på ny information, svag, halvstark och stark.  

 

o Svag marknadseffektivitet: Aktiepriset reflekterar all historisk 

information. 

o Halvstark marknadseffektivitet: Aktiepriset reflekterar all publik 

information. 

o Stark marknadseffektivitet: Aktiepriset reflekterar all 

information, även insiderinformation. 

 

För att studera en marknad måste man vara medveten om dessa former av 

marknadseffektivitet och avgränsa sig till en av dessa.  

 

Om vi förutsätter att den svenska marknaden är halvstark sker reaktionen på 

aktiemarknaden samtidigt som informationen släpps till allmänheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektiv reaktion på aktiemarknaden: Om en marknad reagerar effektivt på ny 

information sker prisjusteringen omedelbart. Marknaden kan även över- eller 

underreagera på ny information innan den stabiliserar sig till det nya priset. Det 

är därför av vikt att studera både tiden innan och efter offentliggörandet av den 

nya informationen. 

 

Offentliggörande 
av information 

-5  -4  -3  -2   -1   0   1    2   3   4     

Ofentliggörande
av information 

Aktie
pris 

Tid

Effektiv marknad 
reaktion på ny information

Underreaktion

Överreaktion
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3.3 Händelsestudie 
 
Givet en effektiv marknad så kan effekten av en ekonomisk händelse mätas med 

en händelsestudie. Den generella applicerbarheten har gjort metoden vitt använd  

inom akademiska studier. Metoden har använts och förfinats under lång tid. En 

av de första studierna som använde denna metod gjordes redan 1933 av 

Dolley18. Den metod som används idag introducerades av Ball och Brown 

196819. Genomförandet kan ses som sju steg20.   

 

1. Händelsedefinition. Först definieras händelsen som skall studeras. 

Beroende på hur säker tiden för offentliggörandet av händelsen är, läggs ett 

varierande stort händelsefönster över perioden. Det är särskilt viktigt med ett 

vidare händelsefönster om det inte exakt går att precisera när informationen 

nådde marknaden. 

 

2. Urvalskriterium. Efter att händelsen har definierats ställs kriterium upp 

över vilka företag som ska ingå i studien. Kriteriet kan bero på datatillgänglighet 

och kan t ex vara att företagen ska vara noterade på en särskild lista. 

 

3. Normal och onormal avkastning. För att fastställa den onormala 

avkastningen måste först den normala avkastningen fastställas. För detta finns 

det ett antal användbara modeller. Tidigare studier har bl.a. använt sig av 

Marknadsmodellen21  och den justerade marknadsmodellen22. Med hjälp av 

förväntad avkastning beräknas onormal avkastning som skillnaden mellan 

förväntad och verklig avkastning. 

 

Onormal avkastning = Verklig avkastning – Normal avkastning          [1] 
 
 

                                                 
18 Campbell et al (1997) s. 149 
19 Ibid, s. 150 
20 Ibid, s. 151-152 
21 Firth, M (1996) s. 7 
22 Andersson et al (2003) s. 23 
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4. Estimeringsmetod. När metoden för att fastställa normal avkastning har 

valts måste parametrarna till modellen estimeras. Detta görs oftast genom att 

använda en delmängd av känd data. Vanligen används en period innan 

händelsestudien, där händelseperioden generellt inte inkluderas. 

 

5.  Testmetod. Därefter måste en metod väljas för sammanslagningen av 

företagens onormala avkastning. När väl den onormala avkastningen har 

estimerats kan den testas. Metoden för genomförandet av testen måste väljas 

och en nollhypotes definieras. 

  

6. Empiriska resultat. De empiriska resultaten presenteras. Ett begränsat 

antal händelseobservationer kan medföra att ett fåtal företag influerar resultatet 

vilket medför lägre reliabilitet. 

   

7. Tolkning och slutsatser. De empiriska resultaten tolkas och 

förhoppningsvis kan slutsatser dras.  

 
3.4 Marknadsmodellen 
 

Marknadsmodellen används för att beräkna en akties förväntade avkastning Den 

ställer en akties avkastning i förhållande till en marknadsportföljs avkastning. 

Modellen tar hänsyn till aktiespecifik osystematisk avkastning (α ) och 

systematisk marknadsrisk ( β ) för den aktuella aktien. Den förväntade 

avkastningen definieras som23: 

mtiiit RRE βα +=)(     [2]

      

Där  

=)( itRE Förväntad avkastning för företaget period t, 

=mtR Marknadsportföljens avkastning period t, 

 

α och β är koefficienterna för regressionslinjen estimerade med hjälp av 

Minsta-kvadratmetoden på historisk data för aktien och marknadsportföljen. 

                                                 
23 Brown & Warner (1980), s. 253  
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3.5 Justerad marknadsmodell 

 

Den justerade marknadsmodellen är en förenkling av marknadsmodellen. Den 

tar inte hänsyn till den osystematiska och systematiska risken i aktien utan antar 

att förväntade avkastningen för aktien är densamma som avkastningen för 

marknadsportföljen. 

 

mtit RRE =)(          [3] 

 
3.6 Informationsöverföring 

 

Tidigare undersökningar har bevisat ”att aktiemarknaden använder resultatet för 

ett företag för att justera aktiepriset på närliggande konkurrenter”24.  Det är inte 

bara resultatet som påverkar prissättning av aktier inom en viss bransch. I en 

undersökning granskas hur utställandet av värdepapper i ett företag påverkar 

prissättningen av konkurrenters aktier. ”Undersökningen visar systematisk 

onormal prisutveckling på aktierna både i det utställande företaget och det icke 

utställande företaget”25. Den artikel som behandlat detta ämne har gett en 

teoretisk grund till att aktiemarknaden och dess aktörer använder sig av 

information från ett företag inom en bransch till att prissätta ett konkurrerande 

företag.   

 

3.7 Informationsöverföring vid utdelningsförändringar 

 

Det finns än så länge väldigt få studier på hur utdelningsförändringar påverkar 

och överför information inom olika branscher. Den första vetenskapliga artikeln 

i ämnet skrevs av Michael Firth och publicerades 1996 i The Journal of 

Financial and Quantitative Analysis, och får ses som teoribildande. I studien 

undersöks vilken effekt en förändring av utdelning har på aktiepriset på företag 

inom samma bransch som det som aviserar en förändring av utdelning. Här 

kommer författaren fram till att ”reaktionen indikerar en positiv 

informationsöverföring, den onormala avkastningen som uppstår vid en 

                                                 
24 Firth, M (1976) s. 303 
25 Szewczyk, S (1992) s.1944 
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förändring av utdelning går åt samma håll i både det företag som ändra 

utdelning som i det konkurrerande företaget”.26 Det är även enligt Firth(1996) 

av betydelse för informationsöverföringen hur stor förändringen är och om den 

är oväntad. I enlighet med ovan presenterad teori, om att positiva 

utdelningsförändringar signalerar att företaget är välmående och förväntar sig ett 

starkt kassaflöde de kommande åren, tror Firth att utdelningsinformation från 

det utdelningsförändrande företaget används som en signal för framtida intäkter 

för det bolaget. Likaså tror Firth att informationsöverföringseffekten kommer bli 

en signal för framtida utdelningar och vinster för de företag som inte 

offentliggör en förändring av utdelningen.27  

 

3.8 Cumulative abnormal return (CAR) 
 

CAR är en metod som ofta används för att analysera onormal avkastning. Den 

blev känd 1969 då Farma, Fisher och Jensen introducerade den. CAR beräknas 

genom att summera ihop aktie i:s onormala avkastning över τ  perioder. 

 

∑
=

=
τ

ττ
1t

iARCAR     [4] 

 
3.9 Regressionsanalys 
 

Med hjälp av minsta-kvadratmetoden kan en regressionslinje anpassas till ett 

statistiskt material bestående av n observationspar ),( ii yx . Värdena för a och b 

i den räta linjens ekvation 

 
bxay +=       [5] 

 
bestäms med minsta-kvadratmetoden så att kvadratsumman 
 

∑ −− 2)( ii bxay      [6] 

 

                                                 
26 Firth, M (1996) s.200 
27 Ibid s.204 
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blir så liten som möjligt. Följdfrågan till detta är hur starkt detta samband är, 

dvs. hur stor del av variationen som beror på variabeln. För att ta reda på detta 

måste en vidare analys göras där sum of squares, total (SST), 

 

∑
−

−= 2)( yySST i      [7] 

 
och sum of squares, error (SSE), 
 

∑ −= 2
^

)( ii yySSE       [8] 

där 

ii bxay +=
^

          [9] 

 

beräknas. I [9] är iy
^

det förväntade värdet beräknat med den framtagna formeln. 

SSE mäter variationen kring den anpassade regressionslinjen och SST mäter den 

totala variationen. Skillnaden mellan dessa benämns SSR. 

 
SSESSTSSR −=      [10] 

 
Den förklarande variabeln SSR blir större desto starkare det linjära sambandet 

är. Vidare beräknas determinationskoefficienten 2R   

SST

SSR
R =2      [11] 

 
som berättar hur stor förklaringsgrad den oberoende variabeln har på den 

beroende. För att senare kunna göra hypotesprövning, för att fastställa om y är 

beroende av x, behövs även de tillhörande frihetsgraderna (fg) och 

medelkvadratsummorna (MS) för SSR, SSE och SST. 

 

    
    Variationsorsak 

 

  Frihetsgrader 
          (fg) 

 
Medelkvadratsumman  

(MS) 

SSR            1 MSR = SSR/1 

SSE           n-2          MSE=SSE/(n-2) 

SST           n-1 
 

Tabell 3.1 Frihetsgrader och Medelkvadratsummer till variationsorsaker
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Det går sen att räkna ut medelfelen för a och b med följande formler: 
 

∑

∑

−
=

















−
+=

−

2
_

2
_

2

)(

)(

1

xx

MSE
S

xx

x

n
MSES

i

b

i

a

   [12] 

 
För att genomföra ett hypotestest måste sen en nollhypotes och ett alternativ 

ställas upp. Nollhypotesen kan t ex vara att  0=β  dvs. att det inte finns något 

linjärt samband.    

0:

0:

1

0

≠
=

β
β

H

H
     [13] 

 
Som testfunktion kan t ex användas: 
  

∑ −

==

2
^

)( xx

MSE

b

s

b
t

i

b

    [14] 

 
I praktiken förkastas nollhypotesen på 5 procentsnivån om absolutbeloppet av det 

beräknade t-värdet är större än värdet på t-fördelningen vid (n-2) frihetsgrader. 

”Om analysen görs med hjälp av datorn behöver vi inte bekymra oss om det 

kritiska värdet… eftersom statistikprogrammen med automatik beräknar p-värdet. 

Är detta mindre än 5 procent förkastas nollhypotesen”.28 Förkastas nollhypotesen 

är ett linjärt samband mellan variablerna statistiskt säkerställt. 

 
 
3.9.1 DIKTOM VARIABEL 
 
Regressionsmodellen går även att använda för att ge tolkningsbara resultat av 

kvalitativa variabler, om dessa är diktoma. Vid beräkningarna används i så fall en 

dummy-variabel. Beroende på om variabeln har egenskapen eller inte kvantifieras 

den med värdet ett eller noll. 

 

 

                                                 
28 Körner, Wahlgren (2000) s.339 



Utdelningsförändringars spridningseffekt på Stockholmsbörsen          Vt 2003 

 21

4. Undersökningsmetod och tillämpning 
 
Kapitel 4 behandlar händelsedefinition, urvalskriterium, normal och onormal avkastning, 
samt estimering. Det avslutas med en redogörelse för testmetoden för studien. 
 

 
 

4.1 Händelsedefinition 
 

Grundtanken med studien är att besvara frågan om det går att mäta och bevisa 

spridningseffekter, i form av onormal avkastning, i branscher där ett företag 

meddelar en oväntad förändring av utdelningen. Detta kräver fastställande av vad 

som är en förväntad utdelning. I likhet med liknande studier29 utgår vi ifrån att 

förväntad utdelning bygger på förgående års utdelning.  I undersökningen 

kommer en förväntad utdelning vara: 

 

E(Divcy) = Divc(y-1) = Divc(y-2)    [15]  

E(Divcy) = Divc(y-1) * Divc(y-2)/Divc(y-3)  [16] 

E(Divcy) = Divc(y-1) + C   [17] 

Där E(Divcy) = förväntad utdelning av företag c år y, 

 Divcy = företag c:s utdelning år y och 

 C = Divc(y-1) - Divc(y-2). 

 

Den första formeln [15] säger att förväntad utdelning är lika med de tidigare två 

årens utdelning. I företag med denna utdelningspolitik kommer en oväntad 

utdelningsförändring vara en höjning eller sänkning av utdelningen. Nästa 

förväntade utdelning representeras av formel [16]. Denna säger att förväntad 

utdelning är det tidigare årets utdelning multiplicerat med en tillväxtfaktor baserad 

på de två tidigare årens utdelningsförändring. En oväntad utdelningsförändring i 

företag som tillämpar denna utdelningspolitik innebär en höjning eller sänkning 

av utdelningen som inte överrensstämmer med denna tillväxtfaktor.  Den sista 

formeln [17] säger att förväntad utdelning är det tidigare årets utdelning plus en 

konstant. Konstanten är den konstanta utdelningsförändringen som har gjorts det 

                                                 
29 Firth, M (1996) s. 4 
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tidigare året. En utdelning som inte överrensstämmer med denna konstant ses som 

en oväntad utdelningsförändring. 

 

Över aktiekurserna, för de företag som ingår i samma bransch som företaget med 

en oväntad utdelningsförändring, läggs ett händelsefönster. Händelsefönstret har 

sitt centrum den dag då företaget med oväntad utdelningsförändring 

offentliggjorde informationen om utdelningen. 

  

I undersökningen kommer två händelsefönster att användas. Det första 

händelsefönstret består endast av dagen då informationen om den oväntade 

utdelningsförändringen offentliggjordes. Om Stockholmsbörsen är effektiv 

kommer den onormala avkastningen inträffa denna dag. Det andra 

händelsefönstret kommer att sträcka sig från fem dagar innan meddelandet om 

utdelningsförändringen till fem dagar efter meddelandet. Mätningen under en 

längre period är till för att få med eventuell insider och fördröjd information. Det 

kommer dessutom att användas för att få en överblick över hur den onormala 

avkastningen i branschen förändras runt händelsen.  

 

4.2 Urvalskriterium 
 
Företagen som ska studeras ska vara noterade på Stockholmsbörsen och ingå i 

Affärsvärldens branschindelning. Perioden som ska undersökas är 1997 – 2003. 

De företag som ingår i samma bransch som företaget som meddelar en oväntad 

utdelning får inte ha meddelat om utdelning inom händelsefönstret. Detta för att 

inte deras egen utdelning ska påverka resultatet. 

 

Affärsvärldens bolagsindelning består av 30 branscher. Då det p.g.a. tidsbrist inte 

går att behandla samtliga dessa branscher gjordes ett sannolikhetsurval av dessa. 

Det kan tänkas att mindre branscher är mer korrelerade än större. Då resultatet av 

undersökningen kan bero på korrelationen inom branscherna gjordes ett 

stratifierat urval. Branscherna delades upp i två stratum. Ett första stratum med 

branscher som innehåller 8 företag eller färre och ett andra som innehåller 

branscher med 9 företag eller fler. Ur dessa gjordes ett slumpmässigt urval av 5 
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branscher ur varje stratum. Branscherna som ingår i undersökningen presenteras i 

tabell 4.1 och tabell 4.2. 

 

Mindre Branscher   
Bygg o Anläggning 
Tekniska konsulter 
Transport 
Tryckerier o Kontorsvaror 
Skog 

     Tabell 4.1 De mindre branscherna 
 
 

Större Branscher 
Fastigheter 
Fordon o Maskin 
Grossister 
Gruv o Metall 
Investment o Förvaltningsbolag 

                                Tabell 4.2 De större branscherna 
 

 

4.3 Normal avkastning, onormal avkastning och estimering 
 

Då studier30 har visat att valet mellan marknadsmodellen och den justerade 

marknadsmodellen inte påverkar resultatets kvalitet används av praktiska skäl i 

detta arbete den justerade marknadsmodellen. Vid valet av index för att skatta den 

normala avkastningen tog vi hänsyn till att det är informationens spridningseffekt 

inom branschen som undersöks. Med branschens index hade den förväntade 

avkastningen berott på händelsen och den onormala avkastningen hade blivit svår 

att mäta. Det index vi har valt att använda är därför ett lika viktat index, 

Affärsvärldens generalindex. Då det är den justerade marknadsmodellen som 

används behövs ingen tidigare estimeringsperiod. 

                                                 
30 Brown & Warner (1985) s. 25-26 
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4.4 Testmetod 
 

För att testa om informationsöverföring vid oväntade utdelningsförändringar 

existerar och kan påvisas görs hypotesprövningar genom regressionsanalys. 

Regressionsanalysen kommer dels göras branschvis för att undersöka om det 

förekommer skillnader mellan de olika branscherna. Slutligen kommer en 

regressionsanalys för samtliga branscher göras. Detta för att undersöka om det 

generellt förekommer informationsöverföring vid oväntade 

utdelningsförändringar på Stockholmsbörsen. Att företag i branschen redan har 

lämnat information om sin utdelning för året kan påverka resultatet. För att få en 

högre förklaringsgrad har vi valt att dels göra en regressionsanalys med en diktom 

variabel z som antar värdet 0 för företagen inom samma bransch om de inte har 

meddelat om sin utdelning och 1 om de har meddelat. Regressionsanalysen 

kommer även att göras utan denna dummyvariabel.  

 

Under händelsefönstret som endast består av informationsdagen utförs en 

regressionsanalys av den onormala avkastningen den dagen. Med data insamlad 

om de informerade företagens onormala avkastning denna dag  och insamlad data 

om den onormala avkastningen under informationsdagen för företagen som är 

verksamma inom samma bransch som det informerande företaget beräknas 

regressionslinjerna: 

 

bxay +=  

czbxay ++=  

 

Den oberoende variabeln x i regressionslinjen utgörs av de utdelande företagens 

onormala avkastning, y utgörs av företagen i branschens onormala avkastning och 

z är dummyvariabeln.  

 

I händelsefönstret som består av perioden 5 dagar före till 5 dagar efter 

meddelandet om oväntad utdelning görs regressionsanalysen på företagens CAR. 

Den oberoende variabeln x i denna regressionslinje är det meddelande företagets 

CAR under händelsefönstret och den beroendevariabeln y är företagen i 

branschens CAR. Den beroende variabeln y är det framräknade CAR för företagen 
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inom samma bransch under samma period som företaget som gör den oväntade 

utdelningsförändringen. Därefter beräknas regressionslinjen:  

 

czbxay ++=                [15] 

 

Regressionslinjernas beräknade konstant b t-testas för att avgöra om 

informationsöverföringen är signifikant. Då vi använder ett statistikprogram vid 

regressionsanalysen studerar vi p-värdet istället för t-värdet. Hypoteserna som 

ställs upp för regressionslinjerna är: 

0:

0:

1

0

≠
=

bH

bH
  

Nollhypotesen innebär att det inte finns linjärt samband mellan variablerna. 

 

4.5 Empiriska resultat, tolkning och slutsatser 
  

De empiriska resultaten presenteras i kapitel 5 och slutsatserna i kapitel 6.  
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5. Resultat och analys 

 
I Kapitel 5 presenteras resultat och analys av uppsatsen. I första delen av kapitlet 
specialstuderas enskilda observationer där vi jämför enskilda företags CAR med CAAR 
för hela branschen. Dessa observationer börjar med en kort presentation av branschen 
för att underlätta för läsaren. Vi presenterar därefter en regressionsanalys för att 
fastställa om det finns något statistiskt samband.     
     
 
5.1 Tekniska konsulter 
 
I branschen Tekniska konsulter ingår Ångpanneföreningen, Semcon, SWECO,  

Inac och Scandiaconsult. SWECO är det största bolaget med en nettoomsättning 

på 2 062,7 Mkr år 2002. Vi har valt att studera SWECO lite närmar då vi finner 

det troligt att de mindre företagen i branschen följer det största. 

 
5.1.2 CAR/CAAR Tekniska konsulter   
 
Efter det att SWECO haft en konstant utdelning på 1.20 kr/aktie under några år 

höjde företaget utdelningen 2001 med 46 procent till 1,75. Då SWECO släppte 

informationen om utdelningsökningen steg aktiepriset från 60 kr till 69 kr. I 

diagrammet nedan visas SWECO:s CAR i ett händelsefönster som sträcker sig 

från fem dagar före till fem dagar efter det att den av styrelsen föreslagna 

utdelningen offentliggörs.  

 

SWECO 2001-02-08

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

-5 -3 -1 1 3 5

Tid

C
A

R

 

  

I detta händelsefönster syns tydligt hur marknaden reagerar både positivt och 

effektivt på informationen som SWECO lämnade den 8 februari 2001. Enligt de 
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undersökningar som vi refererar till i teoriavsnittet bör då även andra företag inom 

branschen för tekniska konsulter reagera positivt på informationen. I diagrammet 

nedan visar vi CAAR för branschen i helhet med undantag för SWECO. 

Tekniska konsulter 2001-02-08

-0,04
-0,02

0
0,02
0,04
0,06
0,08

0,1
0,12
0,14

-5 -3 -1 1 3 5

Tid

B
ra

n
sc

h
 C

A
A

R

 

 

Vid detta tillfälle ser vi att även de andra företagen inom branschen Tekniska 

konsulter reagerar positivt och effektivt på den information som SWECO lämnar 

den 8 februari 2001. Spridningseffekterna är alltså tydliga och lätta att se i just 

detta exempel. Vi kan även de övriga åren upptäcka spridningseffekter för de 

andra företagen i branschen när vi jämför enskilda företags CAR med branschens 

CAAR för samma tidpunkt, dock inte lika tydliga som i det presenterade 

exemplet.  

  
5.2 Bygg och Anläggning 
 
I  Bygg- och anläggningsbranschen ingår Skanska, Pergo, Megacon,  Assa Abloy, 

NCC och PEAB. Medan Skanska, NCC och PEAB är mer traditionella 

byggföretag är de andra företagen i branschen mer nischade mot specialområden. 

Pergo:s verksamhet är inriktad på golvtillverkning. Megacon tillverkar 

mätinstrument och Assa Abloy producerar lås av olika slag. Trots att deras 

verksamhet till viss del skiljer sig åt så borde ändå företagen följa varandra 

konjunkturmässigt då samtliga behövs inom samma produktionsområden.  

 

5.2.1 CAR/CAAR Bygg och Anläggning 
 

Om man värderar företag genom Gordons modell medför det att en högre 

utdelning leder till ett högre pris på aktien. Det finns dock delade meningar om 
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detta. Thaler, anser att det inte finns någon sund förklaring till att företaget ska 

”tvinga aktieägarna att betala skatter i onödan”31. Alltså finns det möjligheter att 

aktiemarknaden reagerar negativt på en höjning av utdelningen och tvärtom vid en 

sänkning. När vi studerar Skanskas förändring i utdelning kan vi se tecken på 

detta. I diagrammen nedan visas först Skanskas CAR vid en höjning av 

utdelningen från 3 kr/aktie till 4 kr/aktie för verksamhetsåret 1999 och sedan deras 

CAR vid en sänkning av utdelningen från 4 kr till 3,375 kr/aktie. Båda 

händelsefönsterna sträcker sig från fem dagar före till fem dagar efter det att den 

av styrelsen föreslagna utdelningen offentliggjorts.  
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31 Thaler 2000 sid 189 
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Aktiemarknaden reagerar alltså negativt när Skanska ökar sin utdelning och 

tvärtom när företaget minskar sin utdelning. Vi bör dock ta hänsyn till att Skanska 

presenterar sin bokslutskommuniké relativt sent jämfört med de andra företagen i 

branschen. Om vi istället väljer att studera aktiemarknadens reaktion på PEAB:s 

annonsering av en höjning av utdelningen för verksamhetsåret 1999 ser vi att 

denna information tas emot positivt på marknaden. Även denna höjning är på ca 

30 procent liksom Skanskas höjning. Marknadsreaktionen på PEAB:s förändring 

presenteras i CAR diagrammet nedan. 
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Aktiemarknadens reaktion kan alltså skilja sig åt om ett annat bolag redan släppt 

sin information. Detta kan stärka hypotesen att det finns informationsspridning 

inom branschen. Vi presenterar därför nedan CAAR för branschen i diagrammen 

nedan för både då Skanska släppte informationen den 24 februari 2000 och då 

PEAB släppte sin information den 9 februari 2000. 
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Genom att jämföra CAR och CAAR för företagen och branschen kan vi se att 

reaktionen på aktiemarknaden går åt samma håll. Studerar man detta går det att 

antyda att det föreligger informationsspridning inom branschen Bygg och 

Anläggning. 

 

5.3 Investment och Förvaltningsbolag 
 
I branschen Investment och Förvaltningsbolag ingår Kinnevik, Geveko, Investor 

Lundbergs, Ratos, Vostok Nafta, Havsfrun, Custos, Skanditek, Novestra, 

Affärsstrateger, Svolder, Bure och Industrivärlden. Branschen Investment och 

Förvaltningsbolag är en relativt heterogen bransch. Här ingår Private-Equity bolag 

inriktade mot små onoterade bolag som är i behov av riskkapital. Bland de kan 

nämnas Bure, Ratos och Novestra. Här finns även stora investmentbolag som 
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Investor och Kinnevik vilka har stort ägandeintresse i välkända börsnoterade 

bolag. Även företag som Vostok Nafta vars verksamhet är inriktad på olja och gas 

och Havsfrun som bl. a. investerar i fastigheter finns med i denna bransch. P.g.a. 

att branschen är så pass heterogen så är det en av de branscher vi inte har så stora 

förväntningar på resultatet.  

 

5.3.1 CAR/CAAR Investment och Förvaltningsbolag 
 
Investor är Sveriges mest kända investmentbolag och även det största. De släpper 

även de sin bokslutskommuniké relativt tidigt på året, oftast i mitten av januari. 

Om det föreligger positiv informationsspridning inom branschen borde därför den 

information som Investor släpper ge störst spridningseffekter. Efter en konstant 

utdelning på 2,5 kr/aktie för verksamhetsåren 1996 och 1997 ökade Investor sin 

utdelning till 2,75 kr/aktie för verksamhetsåret 1998. Investors CAR fem dagar 

före och fem dagar efter det att den av styrelsen föreslagna utdelningen 

offentliggjorts visas nedan. 
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Dagarna precis före och efter att föreslagen utdelning offentliggjorts är Investors 

CAR relativt stabil. Vi ser alltså inte någon speciell reaktion på aktiemarknaden 

när Investor meddelade en utdelningshöjning. För att se om Investors 

utdelningsförändring har gett någon spridningseffekt till de övriga bolagen i 

branschen får vi titta på CAAR för branschen. I diagrammet nedan ser vi 

branschens CAAR med undantag för Investor. 
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När vi jämför Investors CAR med branschens CAAR ser vi inget samband. 

Korrelationen mellan Investors CAR och Branschens CAAR är – 0,61. Den 

slutsats man skulle kunna dra av detta är att vad som är positivt för Investor är 

negativt för resten av branschen. Vi väljer att inte se det så utan ser det som att det 

inte finns några direkta spridningseffekter inom denna bransch. Som tidigare 

nämnts kan anledningen vara att branschen är för heterogen. 

 

5.4 Fastighetsbolag 
 
I Fastighetsbranschen ingår Wallenstam, Pandox, Klövern, Realia, Kungsleden, 

Capona, Drott, Mandamus, Castellum och Ljungberggruppen. 

Fastighetsbranschen är den bransch som mest frekvent ändrar sin utdelning, vilket 

medför att det kan bli svårt att bestämma effekten av en utdelningsförändring.  

 

5.4.1 CAR/CAAR Fastighetsbolag 
 
P.g.a. branschens ofta förekommande utdelningsförändringar ha vi valt att titta 

närmare på de största utdelningsförändringarna när vi jämför enskilda företags 

CAR med branschens CAAR. Wallenstam ökade sin utdelning med över 50 

procent för verksamhetsåret 1999. Med tanke på utdelningsförändringens storlek 

finns det anledning att tro att den ska föra med sig spridningseffekter inom 

branschen. I diagrammet nedan visar vi Wallenstams CAR i ett händelsefönster 

som sträcker sig från fem dagar före till fem dagar efter det att den av styrelsen 

föreslagna utdelningen offentliggörs. 
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Av CAR diagrammet kan vi avläsa att Wallenstams aktie inte givit en högre 

avkastning än index. Det föreligger alltså ingen positiv reaktion på 

aktiemarknaden när Wallenstams styrelse föreslår en höjning av utdelning med 66 

procent. Eftersom det ena inte nödvändigtvis utesluter det andra kan det ändå 

finnas anledning till att undersöka om Wallenstams kungörelse av en 

utdelningsförändring har någon spridningseffekt i fastighetsbranschen. I 

diagrammet nedan kan vi avläsa branschens CAAR med undantag för 

Wallenstam.  
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Fast då aktiekurserna i fastighetsbranschen vid periodens tidpunkt är inne i en 

genomgående negativ trend kan en liten positiv nyhet falla bort och det är i detta 

fall svårt att dra konkreta slutsatser angående spridningseffekten. Noterbart är 

dock att alla företag i branschen redan lämnat sina bokslutkommunikéer för 1999 

när Wallenstam lämnar sin. Den lärdom man kan dra av detta är att 

bokslutskommunikéer som släpps senare får mindre spridningseffekt än de som 

släpps tidigt. Studerar man CAAR för fastighetsbranschen när Wallenstam 

annonserar sin utdelningsförändring upptäcker man inte några spridningseffekter 

till följd att detta 

 

5.5 Fordon och Maskiner 
 

I branschen Fordon och Maskiner ingår Atlas Copco, Sandvik, Translink, KMT, 

Profil- Gruppen, Scania, Sapa, Finnveden, Seco Tools, Volvo, VBG, Saab AB, 

Haldex och SKF. Branschen är relativt heterogen med avseende på vad som 

produceras. Här ingår allt ifrån företag som tillverkar lastbilssläp till företag som 

tillverkar maskiner för bergavverkning. Företagens kunder ser vi som homogena, 

då samtliga är verksamma inom den tyngre industrin. 

 

5.5.1 CAR/CAAR Fordon och Maskiner 

 

Under den tidsperiod som vi har studerat Fordon och Maskinbranschen har det 

inte förekommit några större förändringar i utdelningen hos de olika företagen. Vi 

har här valt att närmare studera Finnvedens utdelningsförändring för 

verksamhetsåret 2001. Efter att ha delat ut ca 3,5 kr/aktie de fyra föregående åren 

föreslog Finnvedens styrelse den 31 januari 2002 att företaget inte skulle ha någon 

utdelning för föregående verksamhetsår. Reaktionen på aktiemarknaden 

presenteras i CAR diagrammet nedan. 
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Av CAR diagrammet kan avläsas att aktiemarknaden reagerar negativt vid 

tidpunkten då informationen att Finnveden inte kommer att ha någon utdelning 

blir publik. Detta stämmer överens med tidigare studier som har funnit att negativ 

förändring i utdelning resulterar i negativ onormal avkastning. Om informationen 

för med sig spridningseffekter bör alltså branschens CAAR röra sig på liknande 

vis som Finnvedens CAR. I diagrammet nedan visas branschen Fordon och 

Maskiners CAAR med undantag för Finnveden. 
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I diagrammet över branschens CAAR kan vi se att informationen om att 

Finnvedens utdelning uteblir får effekt på de övriga företagen i branschen. Den 

naturliga slutsatsen vi drar av att studera CAR och CAAR är att information alltså 
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i detta fall inte ger upphov till några spridningseffekter. Finnvedens 

bokslutskommuniké är en av de första som släpps i branschen och reaktionen på 

Finnvedens aktie är tydlig vilket stämmer överens med i uppsatsen nämnda 

undersökningar. Detta borde visserligen enligt samma undersökningar ha 

resulterat i spridningseffekter, men resultatet kan tyda på att Finnveden inte är 

homogent med de övriga företag i branschen.   

 
5.6 Grossister 
 

I Grossistbranschen ingår Bergman & Beving, Lagercrantz, Addtech, Beijer 

Electro och Empire. Dessa grossister levererar till allt ifrån telekom industrin till 

verkstads- och processindustrin. Det kan därför tyckas att vi borde jämföra 

grossistbranschen och underleverantörernas bransch. Vi har dock valt att konstant 

använda oss av Affärsvärldens branschindelning. Förväntningarna på att finna 

informationsspridning inom branschen är p.g.a. den stora verksamhetsspridningen 

liten 

 

5.6.1 CAR/CAAR Grossister 

 

I Grossistbranschen har vi valt att titta närmare på Bergman och Bevings 

utdelningsförändring för verksamhetsåret 2000, eftersom den med sina 18 procent 

är den största positiva förändringen i branschen. Den är dock inte särskilt stor i 

förhållande till de andra förändringar vi specialstuderat. I diagrammet nedan 

presenteras Bergman och Bevings CAR.   
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Reaktionen på aktiemarknaden vid tillfället för offentliggörandet av informationen 

om en utdelningsförändring är positiv. Om det föreligger spridningseffekter borde 

även branschens CAAR reagera positivt på denna information. I diagrammet 

nedan presenteras Grossisters CAAR för perioden vid Bergmans & Bevings 

offentliggörande av utdelningsförändring. 

 

Grossister 2001-05-22

-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

-5 -3 -1 1 3 5

Tid

B
ra

n
sc

h
 C

A
A

R

 

 

Tvärtemot våra låga förväntningar om att finna spridningseffekter i 

Grossistbranschen visar CAAR för branschen att aktiemarknaden reagerar positivt 

vid tillfället för offentliggörandet av Bergman & Bevings utdelningsförändring. 

Då Bergman och Beving har ett brutet räkenskapsår är tidpunkten för dess 

informationslämnande isolerat från tidpunkten för de andra företagens rapporter. 
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Detta kan vara en anledning till att aktiemarknaden aktivt tar till sig informationen 

och reagerar därefter.  

 

5.7 Gruv och Metall 

 

I branschen Gruv och Metall ingår Avesta Polarit, SSAB, Tricorona, Höganäs, 

Boliden, Svenska Kaolin, Arcam, NAN, Riddarhyttan, Scanmining och Aurex. 

Det som är utmärkande för branschen är att företagen väldigt sällan har utdelning. 

Av de 42 observationerna vi gjort i branschen har endast 7 av dem haft utdelning. 

Tre av de är onormala enligt våra kriterier. Utdelningsförändringar är en sällsynt 

företeelse i branschen varpå marknaden borde reagera effektivt när de väl inträffar 

och dess reaktion leda till spridningseffekter inom branschen. 

 

5.7.1 CAR/CAAR Gruv och Metall 
 
Vi valde att titta närmare på SSAB:s utdelningsförändring för verksamhetsåret 

2000. SSAB meddelade den 13 februari 2001 att de skulle höja sin utdelning från 

4,5 kr/aktie till 5 kr/aktie. I diagrammet nedan visas SSAB:s CAR för perioden 

fem dagar före till fem dagar efter meddelandet om utdelningsförändring. 
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SSAB:s aktie utvecklas positivt relativt index under den studerade tidsperioden. 

Det sker däremot inte någon anmärkningsvärd förändring samma dag som 
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utdelningsförändringen meddelas. Det är svårt att se något samband mellan den 

givna information vi studerat och SSAB:s aktiepris. För att se om det trots detta 

medför spridningseffekter i branschen presenterar vi branschens CAAR i 

diagrammet nedan. 
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Genom att studera branschens CAAR ser vi inget som kan tyda på att det 

föreligger några spridningseffekter vid SSAB:s utdelningsförändring. Det är 

ovanligt att företag har utdelning i denna bransch, vilket kan vara en anledning till 

att det inte förekommer några spridningseffekter. Det är därför även möjligt att 

det bortses ifrån utdelningen vid värdering av företag inom branschen. 

 

5.8 Skog 

 

Inom branschen Skog ingår Stora Enso, CF Berg, Billerud, Rörvik Timber, 

Holmen, SCA, Klippan och Rottneros. Det finns ingen särskild utdelningspolicy 

för branschen. Några företag har inte har haft några utdelningar under perioden 

medan andra genomgående ändrar sin utdelning från år till år. Då resurserna för 

samtliga företags verksamhet i grunden bygger på samma naturtillgångar finner vi 

det troligt att det skulle förekomma spridningseffekter inom branschen. 
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5.8.1 CAR/CAAR Skog 

 
SCA var det första av företagen att avisera en utdelningsförändring för 

verksamhetsåret 2000. Detta skedde den 30 januari 2001. Vi har därför valt att 

titta närmare på dess CAR och jämföra den med branschens CAAR under 

tidpunkten då SCA:s utdelningsförändring blev publik. I diagrammet nedan visar 

vi SCA:s CAR fem dagar före och fem dagar efter offentliggörandet av 

utdelningsförändringen. 
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I diagrammet över SCA:s CAR avläser vi att aktiemarknaden reagerar positivt vid 

tidpunkten då utdelningsförändringen annonseras. SCA är ett av de största 

bolagen i branschen och informationen kommer innan övriga bolag lämnat sina 

bokslutskommunikéer.  Detta borde leda till spridningseffekter inom branschen 

om marknaden anser att denna information kan appliceras på övriga bolag i 

branschen. I diagrammet nedan visar vi branschens CAAR. 
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Av Branschens CAAR kan vi dock inte se några spridningseffekter av SCA:s 

utdelningsförändring. Vad detta beror på är svårt att säga eftersom det är en 

homogen bransch och aviseringen om en utdelningsförändring kommer före de 

andra bolagen i branschen har lämnat sina bokslutskommunikéer. 

 
5.9 Regressionsanalys 

 
Vi har undersökt ifall det går att finna något statistisktsamband mellan det 

utdelande företagets CAR och andra företag inom samma branschs CAR. Vi letar 

alltså efter branscher med ett p-värde på mindre än 0,05. I tabell 5.1 nedan 

presenteras varje enskild branschs och den totala regressionsanalysens p-värde 

och R2-värde. Även antalet observationer presenteras i samma tabell. 
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Bransch 

Antal 

observation

er 

P-värde med 

dummy-

variabel 

R2 med 

dummy-

variabel 

P-värde utan 

dummy-

variabel 

R2 utan 

dummy-

variabel 

Tekniska 

Konsulter 

 

19 0,555 2,6 % 0,512 2,6 % 

Bygg och 

Anläggning 
28 0,005 27,3 % 0,013 21,7 % 

Investment och 

Förvaltningsbolag 
294 0,080 3,4 % 0,197 3,4 % 

Fastighetsbolag 

 
68 0,123 3,6 % 0,125 3,5 % 

Fordon och 

Maskiner 
161 0,000 15,8 % 0,00 15,8 % 

Grossister 

 
12 0,367 15,8 % 0,167 18,1 

Gruv och Metall 

 
6 0,324 31,8 % 0,350 21,8 % 

Skog 

 
52 0,031 9,4 % 0,033 8,8 % 

Alla undersökta 

branscher 
640 0,000 3,0 % 0,000 2,8 % 

Tabell 5.1 Värden från regressionsanalysen av CAR på branscherna 

 

Vi börjar med att studera resultaten från regressionsanalysen av Alla undersökta 

branscher. I analysen av Alla undersökta branscher kom alla våra 640 

observationer av onormal utdelning med. P-värdet för alla branscherna samlade 

med dummy-variabeln fick vi till 0,000 och ett R2-värde på 3.0%. Alltså förkastar 

vi nollhypotesen att det inte finns något samband. Utan dummy-variabeln fick vi 

ett p-värde på 0,000 och ett R2-värde på 2.8%. Vi förkastar alltså även här 

nollhypotesen. Trots detta vill vi inte dra någon generell slutsats då vi anser R2-

värde är för lågt. Vi går därför vidare för att se om det går att hitta observationer 

inom de enskilda branscherna där vi kan förkasta nollhypotesen med ett högre 

förklaringsvärde.  

 

Vi fann ett statistisksamband mellan det utdelande företagets CAR och de övriga 

företagens CAR inom branschen i två av de åtta branscher som ingick i gruppen 

Mindre branscher. Dessa branscher var Bygg och anläggning, och Skog. I 

analysen av Bygg och anlägg fann vi 28 observationer av onormal utdelning. P-

värdet för denna bransch med dummy-variabeln fick vi till 0,005 och ett R2-värde 
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på 27.3%. Alltså förkastar vi nollhypotesen att det inte finns något samband. Utan 

dummy-variabeln fick vi ett p-värde på 0,013 och ett R2-värde på 21.7%. Även 

utan dummy-variabeln förkastar vi vår nollhypotes. Förklaringsvärdet på de båda 

observationerna är relativt lågt generellt men högt om vi jämför med våra övriga 

observationer. I analysen av Skog fann vi 52 observationer av onormal utdelning. 

P-värdet för denna bransch med dummy-variabeln fick vi till 0,031 och ett R2-

värde på 9.4%. Alltså förkastar vi nollhypotesen att det inte finns något samband. 

Utan dummy-variabeln fick vi ett p-värde på 0,033 och ett R2-värde på 8.8%. 

Även utan dummy-variabeln förkastar vi vår nollhypotes. Förklaringsvärdet på 

dessa två observationer är betydligt lägre än för Bygg och anläggning. Det är 

därför svårare att dra några slutsatser inom branschen Skog.  

 

Inom Större branscher fann vi endast en bransch som visade på signifikans mellan 

det utdelande företagets CAR och de övriga företagens CAR. Denna bransch var 

Fordon och maskiner. I analysen av Fordon och maskiner fann vi 161 

observationer av onormal utdelning. P-värdet för denna bransch med dummy-

variabeln fick vi till 0,000 och ett R2-värde på 15.8%. Alltså förkastar vi 

nollhypotesen att det inte finns något samband. Utan dummy-variabeln fick vi ett 

p-värde på 0,00 och ett R2-värde på 15.8%. R2-värden i denna observation är inte 

lika dåliga som de vi fick fram i Skog. Vi tycker ändå att de är för låga för att man 

ska kunna skapa en generell bild av att utdelningsförändringar skulle ge upphov 

till spridningseffekter. 

 

Det övriga branscherna (Tekniska konsulter, Investment och förvaltningsbolag, 

Fastighetsbolag, Grossister, Gruv och metall) fann vi inte något statistiskt 

samband. Vi fann dock några intressanta observationer bland dessa. Investment 

och förvaltningsbolag och Grossister var de bolagen där skillnaden mellan p-

värdena med och utan dummy-variabel var störst. Detta har troligen sin logiska 

förklaring i att det fanns flest företag med brutet räkenskapsår inom just dessa 

branscher. Noterbart är att Tekniska konsulter, den bransch där vi observerade den 

tydligaste spridningseffekten vid en enskild observation, är den bransch där vi fick 

högst p-värdet. Anledningen till detta resultat kan vara att de flesta 

observationerna i denna bransch grundade sig på onormal utdelning från de 

mindre bolagen i branschen.  
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Resultaten vi fått ut av dessa observationer är svårt att dra några generella 

slutsatser från. Antalet observationer inom varje specifik bransch är låga och det 

är därför svårare att hitta ett signifikant samband.  

 

Vi har i den kommande regressionsanalysen valt att minska händelsefönstret till 

endast den dag då förändringen i utdelning aviserades för att minska risken för att 

andra faktorer ska ha effekt på aktiepriset. I denna regressionsanalys använder vi 

oss därför endast av AR den dagen då utdelningsförändringen aviseras. I tabell 5.2 

presenterar vi de resultat vi fick fram.  

 

Bransch 

Antal 

observation

er 

P-värde med 

dummy-

variabel 

R2 med 

dummy-

variabel 

P-värde utan 

dummy-

variabel 

R2 utan 

dummy-

variable 

Tekniska 

Konsulter 

 

19 0,704 6,1 % 0,565 2,3 % 

Bygg och 

Anläggning 
34 0,807 1,3 % 0,831 0,1 % 

Investment och 

Förvaltningsbolag 
403 0,697 0,3 % 0,633 0,1% 

Fastighetsbolag 

 
115 0,539 2,5 % 0,982 0,0 % 

Fordon och 

Maskiner 
233 0,123 1,4 % 0,104 1,1 % 

Grossister 

 
12 0,589 4,0 % 0,588 3,4 % 

Gruv och Metall 

 
6 0,971 0,1 % 0,980 0,0 % 

Skog 

 
62 0,477 4,3 % 0,366 1,4 % 

Alla undersökta 

branscher 
884 0,172 0,3 % 0,180 0,2 % 

Tabell 5.2 Värden från regressionsanalysen av AR på branscherna 

 

Vid vår regressionsanalys av AR under dag 0 fann vi inga branscher som visade 

på signifikans mellan det utdelande företagets AR och övriga företags AR inom 

branschen. Det gick inte heller att se någon signifikans vid mätningarna av alla 

branscher samlade. P-värdet blev då 0,172. Det lägsta p-värdet vi fann var 0,123, 

detta inom branschen Fordon och maskiner. Fordon och maskiner var en av de 

branscher som visade signifikans när vi mätte över ett större händelsefönster. Vi 
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väljer att inte dra några slutsatser av detta då Bygg och anläggning som också 

visade signifikans i det större händelsefönstret har i denna observation ett p-värdet 

på 0,807. R2-värdena i dessa observationer är väldigt låga, högsta R2-värdet hittar 

vi i branschen Tekniska konsulter som hade ett R2-värde på 6.1%. Med en högsta 

förklaringsgrad på 6.1% anser vi det vara fel att försöka dra generella slutsatser av 

dessa AR observationer. 

 

5.10 Bortfallsanalys 
 
Det har under informationsinsamlingens gång uppstått ett visst bortfall av företag 

som egentligen skulle utgöra underlag för studien. Anledningen till detta är att all 

information inte fanns på nätet och att några av företagen har valt att inte svara på 

de frågor vi har skickat till dem via e-post. Branscherna vi undersöker är hämtade 

från Affärsvärldens branschindelning och består av totalt 117 företag. 42 företag 

har utelämnats p.g.a. ovan nämnda orsaker och det totala underlaget för studien är 

75 företag med sammanlagt 131 observerade onormala utdelningsförändringar.  
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6. Slutdiskussion 
 
I kapitel 6 går vi igenom arbetet i stora drag och de slutsatser vi kommit fram till. Vi tar 
även upp bidrag till kunskapsutveckling och förslag till framtida forskning. 
 

 
6.1 Slutsatser av studien 

 
Onormal avkastning har sedan en längre tid intresserat forskare från många av 

världens universitet. Det har gjorts många intressanta studier inom ämnet. Det har 

bl.a. tagits fram och utvecklats formler för att beräkna onormal avkastning. 

Forskning inom ämnet har främst berört den amerikanska marknaden. Vi inledde 

vårt arbete med att ingående studera Dividend Changes, Abnormal Returns, and 

Intra-Industry Firm Valuations skriven av Michael Firth 1996 och publicerad i 

Journal of Financial and Quantitative Analysis. Journalen behandlar onormal 

avkastning vid utdelningsförändringar på den amerikanska marknaden. Vi fann 

det intressant att genomföra en liknande studie av den svenska marknaden. Firth 

kom fram till slutsatsen att det fanns signifikans mellan ett företags 

utdelningsförändring och onormal avkastning för företag inom samma bransch 

som det utdelande företaget.  

 

Utifrån den regressionsanalys vi har genomfört för alla branscherna tillsammans 

så kan vi inte generellt dra samma slutsats för den svenska marknaden. I vår 

regressionsanalys av AR fann vi inte signifikans för ett samband mellan det 

utdelande företagets onormala avkastning och den onormala avkastningen för 

företagen inom branschen. Vi anser att en möjlig anledning till att 

regressionsanalysen av AR inte gav signifikans, är att reaktionen på marknaden 

inte är effektiv. I regressionsanalysen av CAR fann vi signifikans för ett samband 

mellan det utdelande företagets onormala avkastning och den onormala 

avkastningen för företagen inom branschen.  Trotts signifikans hindrar den låga 

förklaringsgraden oss att dra slutsatsen att antagandet, företags meddelande om 

utdelningsförändringar medför spridningseffekter för företag inom samma 

bransch som det meddelande företaget, även gäller för den svenska marknaden. 

För de tre branscherna Fordon och Maskin, Bygg och anläggning och Skog fann 

vi dock ett samband mellan utdelningsförändringar och kumulativ onormal 

avkastning. Händelsefönstret sträckte sig i detta fall från fem dagar före till fem 
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dagar efter det att utdelningsförändringen blev känd för allmänheten. När 

händelsefönstret krymptes till att endast innehålla dagen då 

utdelningsförändringen offentliggjordes så fann vi inget statistiskt samband för 

någon av de undersökta branscherna.  

 

Genom att studera enstaka observationer har vi sett rörelser i aktiekurser som 

tyder på att vissa utdelningsförändringar har lett till spridningseffekter. Vi gjorde 

en punktobservation inom branschen Tekniska konsulter på en 

utdelningsförändring gjord av SWECO, 2001-02-08. Enligt oss tydde den på att 

det i detta fall förekom spridningseffekter till företag inom branschen. Vi har även 

funnit en liknande reaktion inom branschen Bygg och Anläggning då PEAB, 

2000-02-09 aviserade en utdelningsförändring. Gemensamt för dessa händelser är 

att det i båda fallen rör sig om stora företag, som innan de andra företagen inom 

samma bransch lämnar sina bokslutskommunikéer, meddelar att de tänker 

genomföra utdelningsförändringar.  

 

Vår undersökning av den svenska marknaden kunde inte visa något generellt 

statistiskt samband mellan utdelningsförändringar och onormal avkastning inom 

en bransch. Vi kan däremot av våra observationer anta att det förekommer 

spridningseffekter inom små homogena branscher vid en utdelningsförändring av 

ett stort ledande företag.      

  

6.2 Kunskapsbidrag 

 
Det har tidigare på den svenska marknaden inte gjorts några undersökningar av 

spridningseffekter mellan företag. Vi anser att vår studie bidrar med ny kunskap 

inom ämnet onormal avkastning och främst i samband med 

utdelningsförändringar, eftersom vi har använt oss av en ny infallsvinkel för att 

förklara onormal avkastning. Det nya med vår undersökning är att vi tar upp andra 

bolags nyheter om framtida utdelningsförändring som en förklaring till onormal 

avkastning. Idén har vi fått ifrån studier genomförda på den amerikanska 

marknaden, men eftersom de båda marknaderna skiljer sig åt med avseende på rad 

olika faktorer så är vår studie av intresse för kunskapsutvecklingen.   
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6.3 Förslag till framtida forskning 

 
o Storleken på företaget som meddelar utdelningsförändring skulle i 

framtida undersökningar kunna ingå som en intressant förklaring till ifall 

det bildas spridningseffekter eller inte. Det är rimligt att tro att ett större 

företags utdelningsförändring påverkar den onormala avkastningen i ett 

litet företag mer än vad ett litet företags utdelningsförändring påverkar den 

onormala avkastningen i ett stort företag. 

 

o Det kan vara intressant att titta på korrelationen i avkastning mellan 

företag för att förstå ifall ett företags utdelningsförändring kommer att få 

spridningseffekt till andra företag.    
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Bilaga 1 
Tabellen visar de i undersökningen ingående branscherna, antal bolag i 
branscherna, antal bolag i undersökningen och antal observationer av onormal 
utdelningsförändring under undersökningsperioden. Bolag i undersökningen är de 
företag där all behövlig data har kunnats samlas in.  
 
Bransch Antal bolag 

i branschen 
Antal bolag 

i 
undersökni

ngen 

Antal observerade 
onormala 

utdelningsförändringar 
(under perioden 1997-

2002) 
Bygg o Anläggning 8 5 15 
Fastigheter 17 10 17 
Fordon o Maskin 16 13 34 
Grossister 9 6 5 
Gruv o Metall 11 11 2 
Investment o Förvaltningsbolag 27 14 35 
Tekniska konsulter 6 5 13 
Transport 8 2 0 
Tryckerier o Kontorsvaror 7 2 0 
Skog 8 7 10 
TOTALT 117 75 131 
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Bilaga 2 
 
Utdrag ur excelberäkningar av AR, CAR och CAAR. 
 
Fastighetsbolag             
Wallenstam 2002-02-19             

Datum AFGX Förändring i index Wallenstam Aktiekursförändring AR CAR 

2002-02-26 214,746429 0,00772988   81 0 -0,007730 0,048874 

2002-02-25 213,099197 0,00839975   81 0,018867925 0,010468 0,056604 

2002-02-22 211,324127 
-

0,00719314   79,5 -0,030487805 -0,023295 0,046136 

2002-02-21 212,855225 0,01394059   82 0,012345679 -0,001595 0,069431 

2002-02-20 209,928696 
-

0,00111745   81 0,018867925 0,019985 0,071025 

2002-02-19 210,163544 
-

0,01375502   79,5 0,006329114 0,020084 0,051040 

2002-02-18 213,094666 
-

0,00970309   79 0 0,009703 0,030956 

2002-02-15 215,182602 
-

0,01038991   79 0,012820513 0,023210 0,021253 

2002-02-14 217,441803 
-

0,00435713   78 0 0,004357 -0,001958 

2002-02-13 218,393372 
-

0,00157486   78 0 0,001575 -0,006315 

2002-02-12 218,737854 0,00152018   78 -0,006369427 -0,007890 -0,007890 

 
Pandox* Aktiekursförändring AR CAR Klövern Aktiekursförändring AR CAR 

86 0,023809524 0,016080 0,019335 39,13 -0,020770771 -0,028501 0,046714 

84 -0,00591716 -0,014317 0,003255 39,96 0,066737854 0,058338 0,075215 

84,5 0,005952381 0,013146 0,017572 37,46 -0,021932115 -0,014739 0,016877 

84 0,024390244 0,010450 0,004426 38,3 0,022423919 0,008483 0,031616 

82 -0,017964072 -0,016847 -0,006023 37,46 -0,062562563 -0,061445 0,023133 

83,5 0 0,013755 0,010823 39,96 0,021211347 0,034966 0,084578 

83,5 -0,017647059 -0,007944 -0,002932 39,13 0,068250068 0,077953 0,049611 

85 0,036585366 0,046975 0,005012 36,63 0 0,010390 -0,028342 

82 -0,046511628 -0,042154 -0,041963 36,63 -0,043603133 -0,039246 -0,038732 

86 0,011764706 0,013340 0,000191 38,3 -0,021211347 -0,019636 0,000514 

85 -0,011627907 -0,013148 -0,013148 39,13 0,021671018 0,020151 0,020151 

 
 
Realia* Aktiekursförändring AR CAR Kungsleden Aktiekursförändring AR CAR 

83,5 0,006024096 -0,001706 0,059916 128 0,007874016 0,000144 0,077629 

83 0,006060606 -0,002339 0,061621 127 0,007936508 -0,000463 0,077485 

82,5 0,006097561 0,013291 0,063960 126 -0,003952569 0,003241 0,077948 

82 0,006134969 -0,007806 0,050670 126,5 0 -0,013941 0,074708 

81,5 -0,006097561 -0,004980 0,058475 126,5 0,003968254 0,005086 0,088648 

82 0,006134969 0,019890 0,063455 126 0,032786885 0,046542 0,083563 

81,5 -0,006097561 0,003606 0,043565 122 0 0,009703 0,037021 

82 0,025 0,035390 0,039960 122 0 0,010390 0,027318 

80 0,012658228 0,017015 0,004570 122 0,008264463 0,012622 0,016928 

79 0 0,001575 -0,012445 121 -0,008196721 -0,006622 0,004306 

79 -0,0125 -0,014020 -0,014020 122 0,012448133 0,010928 0,010928 
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Bilaga 2 forts. 
Capona* Aktiekursförändring AR CAR Drott* Aktiekursförändring AR CAR 

57,5 0,026785714 0,019056 0,080488 110 0,009174312 0,001444 0,018447 

56 0 -0,008400 0,061433 109 0,004608295 -0,003791 0,017003 

56 0 0,007193 0,069832 108,5 -0,004587156 0,002606 0,020795 

56 0,009009009 -0,004932 0,062639 109 0,023474178 0,009534 0,018189 

55,5 -0,008928571 -0,007811 0,067571 106,5 0,004716981 0,005834 0,008655 

56 0 0,013755 0,075382 106 0,00952381 0,023279 0,002821 

56 0,037037037 0,046740 0,061627 105 0 0,009703 -0,020458 

54 -0,009174312 0,001216 0,014887 105 0 0,010390 -0,030161 

54,5 0 0,004357 0,013671 105 -0,054054054 -0,049697 -0,040551 

54,5 0,009259259 0,010834 0,009314 111 0 0,001575 0,009146 

54 0 -0,001520 -0,001520 111 0,009090909 0,007571 0,007571 

 
 

Castellum* Aktiekursförändring AR CAR 
Ljungberg-
gruppen* Aktiekursförändring AR CAR 

117,5 -0,004237288 -0,011967 0,020864 92 -0,010752688 -0,018483 0,043167 

118 0,008547009 0,000147 0,032832 93 -0,03125 -0,039650 0,061650 

117 -0,004255319 0,002938 0,032684 96 0,054945055 0,062138 0,101299 

117,5 0,004273504 -0,009667 0,029747 91 -0,052083333 -0,066024 0,039161 

117 -0,004255319 -0,003138 0,039414 96 0 0,001117 0,105185 

117,5 0,004273504 0,018029 0,042552 96 0 0,013755 0,104068 

117 -0,004255319 0,005448 0,024523 96 -0,010309278 -0,000606 0,090313 

117,5 0 0,010390 0,019075 97 0,010416667 0,020807 0,090919 

117,5 0 0,004357 0,008685 96 0,043478261 0,047835 0,070112 

117,5 0 0,001575 0,004328 92 0,022222222 0,023797 0,022277 

117,5 0,004273504 0,002753 0,002753 90 0 -0,001520 -0,001520 

 
 

Dag CAAR 

5 0,050676422 

4 0,047132092 

3 0,051258339 

2 0,046192856 

1 0,053492185 

0 0,058966676 

-1 0,043074901 

-2 0,016980953 

-3 0,011178198 

-4 0,006821065 

-5 0,000616573 

 
 


